Time spent with cats is never wasted ~ Sigmund
Freud

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 2/2017
Beestjes, allemaal beestjes
De winter zit er op, carnaval is weer voorbij, de gordijnen kunnen weer open en de energie van
de zon kan weer worden opgezogen. De deur naar de tuin of balkon kan weer open en de
SomAby's en vriendjes kunnen weer uitgebreid in gesprek met de vogels buiten.
De warme chocomel voor de open haard ruilen we om voor een kopje thee uit de wind en in de
zon na een vroege lente wandeling door de bloeiende natuur. Èn natuurlijk met de lente ticked
die net door de bus gevallen is. We waren echt toe aan de lente.

Nieuw!!!
Op 26 maart 2017 was er de algemene
leden vergadering, deze was naast voor
het bestuur en medewerkers ook voor leden
toegankelijk. De opkomst was wat laag,
maar de inbreng en betrokkenheid heel
waardevol. We hopen dat de opkomst elke
keer weer een beetje zal groeien :-).
Gekozen en voorgesteld is het nieuwe
bestuur; Antoinette Berkouwer
(penningmeester), Antoinette Rolloos
(secretaris),
Lucia Neimann (2e secretaris) en Edgar
Zeijlemaker (interim voorzitter).
En uit die vergadering nog meer nieuws,
namelijk: Ben je abonnee van de Ticked,
dan ben je lid van SAN.

Invallen catteries!
Sinds kort vinden er controles plaats van de
LID. De ervaringen blijken heel verschillend
zo bleek op onze facebook pagina. Naar
aanleiding hiervan heeft SAN contact gehad
met PVH (het platform voor verantwoord
huisdierenbezit).
Het advies luidt:
1. BLIJF KALM!
2. Film alles.
3. vraag om een schriftelijk besluit van wat
men zegt dat er moet gebeuren (dus als
de opsporingsambtenaren zeggen dat je
bedrijfsmatig handelt en opleidingen
moet gaan doen).
Klik hier om het persbericht van pvh op hun
site te lezen.
De filmpjes kunt u mailen naar hun
mailadres info@huisdieren.nu, eventueel
met het gratis programma 'we transfer'

Over de hele
wereld pronken
SomAby's op
postzegels.
En terecht toch?
Uw SomAby op
een postzegel?
PostNL maakt het
mogelijk!!!
klik hier
kat in het bakkie

Er op uit
Activiteiten genoeg in de lente, hier een paar die wij tegen kwamen op www.gekopkatten.nl:
28 t/m 30 April: Animal Event 2017
Driedaags festival op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De acts bestaan uit
spectaculaire demo’s en shows, er zijn workshops waaraan je met je eigen (huis)dier mee kunt
doen, en je kunt urenlang shoppen bij 200 verschillende winkeltjes die voor de gelegenheid zijn
opgebouwd.
meer info over o.a. tijd, prijzen en activiteiten: http://animal-event.nl/
14 mei 2017: Zoo Beestig
Op zoek naar een dag vol plezier, educatie en fascinatie? Dan is Zoo Beestig er voor u! Het
nieuwste evenement in Nederland voor liefhebbers van huisdieren, buitendieren en parkdieren!
Locatie: Broodfabriek Rijswijk
Het tentoonstellen van dieren is gratis, voor verkoopsstands wordt een vergoeding gevraagd.
meer info over o.a. tijd, prijzen en activiteiten: www.zoobeestig.com
23 juni 2017 t/m 25 juni 2017: Farm & Country Fair
Buitenbeurs met 400 gevarieerde stands zoals, lekker eten, deelnemen aan workshops en
genieten van kunst, gekke exposities, duizenden dieren, een doorlopend showprogramma.
Beleef alle facetten van het landleven. Hier vind je persoonlijke verzorging, kleding, deco,
voeding, kunst en tuinieren naast dierenbenodigdheden en het moderne boerenleven. Locatie:
Tussen Aalten En Dinxperlo
meer info over o.a. tijd, prijzen en activiteiten: www.countryfair.nl

Te schattig
Vind jij het ook zo fijn te kijken naar kittens/
katten, dan kun je de Kattarshians volgen.
Deze IJslandse kinderen van een
voormalige zwerfkat hebben hun eigen
poppenhuis waar ze genieten van hun
leventje.
Inmiddels zijn de kittens aardig gegroeid en
hebben een paar al een nieuw huisje
gevonden.

Belangrijk!!!!
SAN is druk bezig het ledenbestand up-todate te maken.
Bent u verhuisd, heeft u een (ander) emailadres, of zijn er andere wijzigingen in
uw gegevens, geef het door via
SAN-secretariaat@somaby.com.

Lente dieren....
Nog meer beestjes, vlinders, bijen, spinnen
en ook vlooien en teken steken weer de
kop op. In de Ticked meer over de vlooien!

Vanuit een televisiestudio in Veenendaal komt 'Lifestyle for pets' met een nieuw infotainment
programma Dierencafé.
In dit infotainment programma schuiven meerdere gasten aan tafel bij Maud Mulder, bekend
van Idols en op dit moment hoofdrolspeelster in ‘Roodkapje De Musical’.
Iedere week staat een onderwerp centraal waarover dierenexperts hun mening geven. De kijker
krijgt tips en informatie mee en nieuwe producten worden getoond en getest.
Tijdens dit programma gaat het team van Lifestyle for pets ook op pad om de leukste dieren,
sporten en evenementen te tonen.
Kijk naar de 1e afleveringen www.lifestyleforpets.nl/programmas/dierencafe.
en kijk ook eens op de site: www.lifestyleforpets.nl, echt de moeite waard!

In de lente Ticked
o.a.:
Het nieuwe bestuur
Bon Appetit deel 2
Vlooien
Vakantieliefde
De column Sam & Sita
Kitteninfo

klik hier

Cadeau doen?
Geef eens een kado-abonnement op de
Ticked cadeau voor maar € 6,-! Bijvoorbeeld
aan het nieuwe personeel van je kittens?
Het kado-abonnement bestaat uit twee
Ticked nummers. klik hier en vink het juiste
vakje aan.

Verhalen gezocht

Teruglezen?

We zijn altijd op zoek naar verhalen over
jouw SomAby's. Heb jij iets geweldigs
meegemaakt met je SomAby, heb je een
hoofdstukje, paragraaf of een verhaal voor
in de Ticked (zoals over hoe de naam van
je cattery is ontstaan), dan is je verhaal
meer dan welkom via de mail van de SAN
redactie.
Maak je geen zorgen over taal en spelling,
de redactie leest het na en redigeert waar
nodig. Schroom dus niet!

Foto's gezocht
Voor de Ticked zoeken we altijd
mooie of schattige SomAby foto's.
Heb je er een die wat jouw betreft in
aanmeriking zou kunnen komen?
Mail deze naar de SAN redactie

SAN facebook

Wilt u iets teruglezen
of bent u nou net
vergeten hoe die
leuke sorrelzilver uit
de lente ticked
heette???
U kunt het opzoeken
in het archief

interessant!
Komt u ook leuke dingen tegen op het www,
katten speeltjes, (katten) kleding, katten
hebbedingetjes of katten furrrniture
bijvoorbeeld. tip ons vooral om anderen te
tippen.
mail naar SAN-nieuwsbrief@somaby.com.

SAN website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u SAN-nieuwsbrief@somaby.com
toe aan uw adresboek.

